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یتربیت علوم و روانشناسی مطالعات  

1441 بهار، 1، شماره 8دوره   

645 -664صفحات   

 ان لردگانآموز دانشتأثیر بازی درمانی بر کاهش استرس 
 

 فاطمه صعیدی ابواسحاقی

 لردگان شهرستان گاه چله آبان 1۱ مدرسه آموزگار

 

 چکیده

ان لردگان بود. این پژوهش کاربردی و نیمه آموز دانشهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی درمانی بر کاهش استرس 

آبان چله گاه شهرستان  1۱ان مدرسه آموز دانشا گروه کنترل بوده است جامعه آماری پژوهش آزمایشی از نوع گروه آزمایش ب

در گروه گواه به عنوان  آموز دانش 04در گروه آزمایش و  آموز دانش 04به عنوان نمونه انتخاب شد. آموز دانش 44لردگان بوده و 

دو  ای هفتهو  ای دقیقه 46ساعت و  1جلسه  8درث به مدت آموزش بازی درمانی برگرفته از کتاب گری لن نمونه انتخاب شد.

بود. روایی پرسشنامه توسط  پرسشنامه استرس کودکان اسپنس ابزار گردآوری اطالعات جلسه به گروه آزمایش ارائه شد.

داده ها در بین گروه  وتحلیل تجزیهتأیید شد برای  81/4ا کرونباخ برابر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلف

مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد آموزش گروهی بازی درمانی بر  tها برای مقایسه دو گروه از آزمون 

 ان لردگان اثرگذار است.آموز دانشکاهش استرس 

 

 شهر لردگان بازی درمانی، استرس،های کلیدی:  واژه

 

http://gitinet.8n8.ir/post/40/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%B3%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%29
http://gitinet.8n8.ir/post/40/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%B3%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%29
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   مقدمه

شده و شکل می گیرد. اغلب اختالالت و  ریزی پایهمراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد  ترین مهمدوران کودکی از 

رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد  های ناسازگاری

منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می  و تکامل است. این بی توجهی

باشداسترس از توان زیستی، روانی و اجتماعی فرد، برای سازگاری با وقایع یا شرایط مشکل، می کاهد. این توان ها محدودند 

 (.1۱38)مریدان و همکاران، 

دش می پردازد و از طریق بازی اولین گامها را برای کسب مهارت های اجتماعی بر میی  کودک در بین بازی به کشف محیط خو

دارد کمک کردن به گروه را یاد می گیرد و دربین بازی گروهی مفاهیم اجتماعی مثل نوبت گرفتن و صبر و حوصله نشان دادن 

اد می گیرد و همچنین یاد می گیرد چگونیه بیا   و احترام به حقوق دیگران و اعتماد به نفس پیدا کردن و پیروزی و شکست را ی

افراد غیر اعضای خانواده روابط اجتماعی برقرار کند و چگونه مشکالتی را که از این نوع رابطه به وجود می آیند حل کند که در 

درمانگری را  ( بازی0445این مرحله از بازی گروهی منتقل می شود و کودکان به رشد اجتماعی الزم می رسند. برک و کالین )

یک فرایند درمانگری که بازی کودک را معادل همخوانی آزاد تلقی می کند و عقیده دارد که کودک خیالپردازیهیا و مییل هیا و    

تجربه های کنونی خودش را به صورت رمزی در بازیهای خودش بیان می کند اضطراب و استرس باعث بوجیود آمیدن تیرس از    

دک خودش در برابر آن ناتوان می بیند بازی با وجیود آوردن تصیور قیدرت و توانیایی مهیار      جهان بیرون می شود جهانی که کو

های خیود   دهد تا در محیطی امن ترس کردن دنیای بیرونی اضطراب را کاهش می دهد بازی درمانی به کودک این فرصت را می

هیا بیه شیناخت و بیینش برسید و       نسبت به آنهای خود عینیت بخشد،  را جستجو و کشف کند و با بازآفرینی رویدادها به ترس

 (.1۱30برای حل مسائل مختلف راه حل پیدا کند )کیان ارثی و همکاران، 

شیناختی   توان به دنیای روان جانبه با کودک باشد و از این طریق می تواند ابزار مفیدی برای برقراری ارتباط همه درمانی می بازی

یابی و  شناسی، علت ری از مشکالت رفتاری و هیجانی را به شکلی ساده و گویا، آسیبو عاطفی کودک دسترسی پیدا کرد و بسیا

 ان پرداخته است.آموز دانشدرمان کرد. = بنابراین پژوهش به بررسی تاثیر اموزش گروهی بازی درمانی بر استرس 

در کودکان پرداختند.  مهارت های ارتباطیفزایش و ا اضطراببر کاهش  بازی درمانی( به بررسی تاثیر 1444فضلی و همکاران )

« پیش آزمیون و پیس آزمیون   »و از نوع « نیمه آزمایشی»و از نظر روش گردآوری داده ها « اربردیک»این پژوهش از نظر هدف 

 144ساله مدرسه شاهد شهید اکبرپور شهرساری کیه تعدادشیان    14تا  8بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کودکان 

صورت در دسترس انتخاب شد. روش گیردآوری داده هیا   نفر از کودکان این مدرسه بود که به  ۱4نفر بود. نمونه آماری پژوهش 

شامل: کتابخانه ای و میدانی بوده است. زیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نیرم  

 .داده های آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد وتحلیل تجزیهانجام شده است. برای  SPSSافزار 

( پژوهشی با هدف تعیین اثر بخشی بازی درمانی بر پرخاشیگری، اسیترس و اضیطراب انجیام دادنید.      1۱38مریدان و همکاران )

بیا اسیتفاده    1۱35-1۱35ان پسر پایهی چهارم ابتدایی شهرستان نورآباد )دلفان( در سیال تحصییلی   آموز دانشنفر از  44تعداد 

کاربندی شدند. در ابتیدا از   (نفر 04نفر( و کنترل ) 04و در دو گروه آزمایش ) روش نمونه گیری غیرتصافی در دسترس انتخاب

، 1۱53نظر پرخاشگری، استرس و اضطراب مورد پیش آزمون قرار گرفتند. آموزش بازی درمانی برگرفته از کتاب گری لنیدرث ) 

ه به گروه آزمایش ارائه شد. و سیپس  دو جلس ای هفتهو  ای دقیقه 46ساعت و  1جلسه  8( به مدت 1۱53ترجمه خدیجه آرین، 

دو گروه مجددا از نظر پرخاشگری، استرس و اضطراب مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتیایج تحلییل کیووارانس چنیدمت یره     

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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نتیجه گیری: می تیوان دریافیت کیه آمیوزش      .نشان داد که بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان موثر است

 .مانی بر کاهش پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان تاثیر مطلوبی داشته و باید به آن توجه گرددبازی در

 نیوع  از تجربیی  پیژوهش  ایین  کودکان انجام داد در کمرویی برکاهش درمانی بازی ( پژوهشی با عنوان اثربخشی1۱35رضایی )

 63 63 تحصییلی  سیال  در دبسیتانی  پییش  مراکیز  در دبستانی که پیش کودک ۱4 تعداد کنترل گروه با آزمون پس آزمون پیش

 کمرویی اثرگذار است. کاهش بر بازی درمانی که گفت میتوان به دست آمده نتایج به توجه بودند با آموزش به مش ول

ان آمیوز  دانیش ( به تعیین اثربخشی بازی درمانی برکاهش اضطراب اجتماعی و انزواطلبی در 1۱35توکلی چالشتری و کالنتری )

پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود . جامعه آماری پیژوهش  _ر مقطع ابتدایی پرداختند طرح پژوهشی از نوع پیش آزمون پس

بصورت  آموز دانش 164شهر شهرکرد تشکیل می دادند. از بین  34 - 36ان پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی آموز دانشرا کلیه 

ین نمرات را از پاسخ دهی به پرسشینامه هیای اضیطراب اجتمیاعی اسیپن و زانیک و       انی که بیشترآموز دانشنفر از  54تصادفی 

نفرقیرار گرفتنید .گیروه     ۱4آزمون انزواطلبی بدست آوردند انتخاب و در دو گروه آزمایش وگواه به صیورت تصیادفی هیر کیدام     

خلیه آزمایشیی، از هیر دو گیروه     تحت آموزش بازی درمانی قرار گرفیت . پیس از اعمیال مدا    ای دقیقه 54جلسه  10آزمایش در 

آزمایش و گواه پس آزمون گرفته شد و پس از دو ماه ازهر دو گروه آزمون پیگیری بعمل آمد نتایج تحلیل نشیان داد کیه بیازی    

همچنیین نتیایج در مرحلیه پیگییری      درمانی در مرحله پس آزمون بر کاهش اضطراب اجتماعی و انزواطلبی تاثیر داشته اسیت، 

نشان داد که میانگین نمرات اضطراب اجتماعی و انزواطلبی کاهش معنا داری یافت که نشان دهنده اثربخشی بازی درمانی میی  

 باشد.  

 ( پژهشی با عنوان پیش به سوی یک بازی درمانی برای اختالل اضطراب اجتماعی انجام دادنید. در ایین  0418) 1سانچز و خونزه

نفر( درمان بازی درمانی انجام گرفت و نتایج حاصیل از   06ان انجام گرفت بر روی گروه آزمایش )آموز دانشپژوهش که بر روی 

 تحقیق بیان داشت بازی درمانی بر اختالل اضطراب اجتماعی اثرگذاری مثبت دارد و باعث کاهش اضطراب اجتماعی می گردد.

وان درمان اختالالت اضطرابی در کودکان با بازی درمانی مبتنی بیر شیناختی رفتیاری    ( پژوهشی با عن0416و همکاران ) 0گوبل

بیازی درمیانی    ای دقیقه 46جلسه 8نفر انتخاب گردید بر روی گروه آژمایش  04انجام دادند دو گروه آزمایش و کنترل هر گروه 

بر شناختی رفتاری بر کاهش اختالالت اضیطرابی  انجام گرفت نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان دادند بازی درمانی مبتنی 

 کودکان موثر می باشد.

 

 روش تحقیق

ان مدرسیه  موزآ دانشاین پژوهش کاربردی و نیمه آزمایشی از نوع گروه آزمایش با گروه کنترل بوده است جامعه آماری پژوهش 

 04در گیروه آزمیایش و    آمیوز  دانیش  04ب شید. به عنوان نمونه انتخیا  آموز دانش 44آبان چله گاه شهرستان لردگان بوده و  1۱

 1جلسیه   8آموزش بازی درمانی برگرفته از کتاب گیری لنیدرث بیه میدت      در گروه گواه به عنوان نمونه انتخاب شد. آموز دانش

 پرسشنامه استرس کودکان اسپنسابزار گردآوری اطالعات  دو جلسه به گروه آزمایش ارائه شد. ای هفتهو  ای دقیقه 46ساعت و 

تأییید شید بیرای     81/4بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه بیا اسیتفاده از ضیریب آلفیا کرونبیاخ برابیر       

 مستقل استفاده شد.  tداده ها در بین گروه ها برای مقایسه دو گروه از آزمون  وتحلیل تجزیه

                                                           
1 Sanchez, A. Y. R., & Kunze 
2 Göbl 

http://gitinet.8n8.ir/post/40/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%B3%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%29
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 ایافته ه

 ان شهر لردگان اثرگذار است.آموز دانشفرضیه پژوهش: آموزش گروهی بازی درمانی بر استرس 

 مستقل فرضیه t(: نتایج آزمون 1جدول )

 شاخص

 گروه
N میانگین T 

سطح 

 معناداری

 55/0 04 کنترل
11/۱ 441/4 

 51/۱ 04 آزمایش

 

شان می دهد که بیین مییانگین هیای دو گیروه تفیاوت معنیاداری       مستقل ارائه شده ن t( که در آن نتایج آزمون 1نتایج جدول )

می باشد حاکی از آن اسیت کیه آمیوزش گروهیی بیازی درمیانی بیر         46/4که کوچکتر از  441/4وجود دارد و سطح معناداری 

 اثرگذار است.  ان شهر لردگانآموز دانشاسترس 

 

 ات شهر لردگان اثرگذار است.آموز دانشآموزش گروهی بازی درمانی بر ابعاد استرس فرضیه فرعی پژوهش: 

 مستقل فرضیه t(: نتایج آزمون 2جدول )

 سطح معناداری t آزمایش آزمایش کنترل ابعاد

 441/4 05/۱ 54/0 56/۱ هراس و ترس از فضای باز

441/4 50/4 46/0 86/۱ اضطراب جدایی  

441/4 ۱5/۱ 44/0 00/۱ ترس از آسیب فیزیکی  

441/4 55/۱ 41/0 60/۱ ترس اجتماعی  

441/4 4۱/۱ 05/0 41/۱ وسواس عملی فکری  

441/4 0۱/۱ 06/0 01/۱ اضطراب عمومی  

 

مستقل ارائه شده نشان می دهد که بیین مییانگین هیای ابعیاد اسیترس در دو گیروه        t( که در آن نتایج آزمون 0نتایج جدول )

د حاکی از آن است که بازی درمانی بر کیاهش اسیترس   می باش 46/4تفاوت معناداری وجود دارد و سطح معناداری کوچکتر از 

 ان اثرگذاری مثبتی دارد.آموز دانش

 

 نتایج 

 کیودک  هیای درونیی   انیرژی  تخلیه جهت راهی تواند می و است کودک رشد و تکامل خدمت در که فرآیندی چندبعدی بازی

شود هدف پژوهش  کودک ارتباطی های هبود مهارتب و اجتماعی رشد به منجر و سازد؛ هموارتر او یادگیری برای را راه و باشد

آبیان چلیه    1۱ان مدرسیه  آموز دانشان لردگان بود. جامعه آماری پژوهش آموز دانشحاضر تأثیر بازی درمانی بر کاهش استرس 

در گروه  آموز دانش 04در گروه آزمایش و  آموز دانش 04به عنوان نمونه انتخاب شد. آموز دانش 44گاه شهرستان لردگان بوده و 
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مسیتقل اسیتفاده    tداده ها در بین گروه ها برای مقایسه دو گروه از آزمون  وتحلیل تجزیهبرای  گواه به عنوان نمونه انتخاب شد.

 ان لردگیان اثرگیذار اسیت.   آمیوز  دانیش شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد آموزش گروهی بازی درمانی بیر کیاهش اسیترس    

هیای   درمانی با سایر مداخالت ازجمله برنامیه  ای اثربخشی این برنامه بازی بعدی به بررسی مقایسه شود در مطالعات پیشنهاد می

هیا و   شود در مطالعات آتی به دیگر مهارت ان پرداخته شود. همچنین پیشنهاد میآموز دانشدرمانی دیگر در بهبود وضعیت  بازی

توانید داشیته باشید     هیا میی   درمانی بر این حیوزه  اثراتی که بازی ها و همچنین میزان پیشرفت تحصیلی این کودکان و توانمندی

 .پرداخته شود
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